Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 12.03.2012 по 16.03.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-33/0599

від 15.03.2012

2

№08-19/0597

від 15.03.2012

3

№08-26/0600

від 15.03.2012

4

№08-26/0601

від 15.03.2012

5

№08-26/0602

від 15.03.2012

6

№08-26/0603

від 15.03.2012

ООО "Представництво "Ростсельмаш"
Про співпрацю заводу "Ростсельмаш" з "Агротех"
Секретарям робочих груп Комітету з економічних
реформ у Запорізькій області
Про пропозиції до плану роботи регіонального комітету
з економічних реформ
ДОВІДКА
Про впровадження результатів науково-дослідницьких
розробок Прушківської Е.В.
ДОВІДКА
Про впровадження результатів науково-дослідницьких
розробок Венгерської Н.С.
ДОВІДКА
Про впровадження результатів науково-дослідницьких
розробок Переверзєвої А.В.
ДОВІДКА
Про впровадження результатів наукових досліджень
Проскуріної Н.М.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
7

№08-50/0564

від 12.03.2012

Про погодження призначення Гамова А.М.

Комісії при КМУ
8

№08-35/0569

від 13.03.2012

Про визначення гуманітарної допомоги

9

№08-35/0568

від 13.03.2012

Про визнання гуманітарної допомоги

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
10

№08-27/0578

від 13.03.2012

Про погодження проекту регуляторного акту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
11
№08-24/0609 від 16.03.2012
Про надання роз`яснень
Міністерство соціальної політики
12

№08-30/0570

від 13.03.2012

13

№08-30/0579

від 14.03.2012

14

№08-30/0612

від 16.03.2012

Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство фінансів
15

№08-20/0611

від 16.03.2012

Про надання роз`яснень

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком
16

№08-35/0582

від 14.03.2012

Про надання інформації щодо питання легалізації
трудових відносин

Запорізький міськвиконком
17

№08-25/0559

від 12.03.2012

Про поховання на Капустяному цвинтарі Федонюк Т.А.

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
18

№08-35/0589

від 15.03.2012

19

№08-35/0616

від 16.03.2012

Про хід виконання обласної програми "Швидка
соціальна допомога"
Про представників до обласної тристоронньої
соціально-економічної ради

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Інші кореспонденти
20

№08-22/0567

від 13.03.2012

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія
Про паркування автомобіля

від 13.03.2012

Про проблемні питання підприємства

від 12.03.2012

Про виконання трудового законодавства у ЗАТ
"Стептехсервіс"

Інші підприємства
21

№08-22/0573

Облпрокуратура
22

№08-41/0563

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
23

№08-36/0562

від 12.03.2012

Про розпорядження щодо звільнення з посади голови
Чернігівської РДА Бруса А.А.

від 12.03.2012

Про погодження призначення Гамова А.М.

Президент України
24

№08-50/0565

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

25

№08-28/0576

від 13.03.2012

26

№08-24/0585

від 14.03.2012

27

№08-24/0588

від 14.03.2012

28

№08-27/0591

від 15.03.2012

29

№08-27/0613

від 16.03.2012

Про виділення коштів для придбання IXA- тестів для
визначення наркотиків
Про надання інформації щодо магістральних водогонів
(ділянок водогонів), потребуючих нагальної заміни
Про забезпечення належної роботи
оперативно-диспетчерських служб
Про проведення X міжрегіональної спеціалізованої
виставки "Відпочинок. Туризм. Курорт - 2012"
Про проведення X міжрегіональної спеціалізованої
виставки "Відпочинок. Туризм. Курорт - 2012"

Веселівська райдержадміністрація
30

№08-20/0561

від 12.03.2012

Про упорядкування обліку юридичної особи
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
31

№08-34/0583

від 16.03.2012

Про персональну відповідальність

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції
32

№08-24/0622

від 16.03.2012

Про скасування розпорядження голови
облдержадміністрації від 09.02.2012 № 40

Державна податкова адміністрація
33

№08-20/0574

від 13.03.2012

Про підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів

Запорізька Торгово-промислова палата
34

№08-33/0595

від 15.03.2012

Про проведення українсько-російської бізнес-місії

Інші територіальні обласні органи
35

№08-22/0607

від 15.03.2012

Головне управління держтехногенбезпеки в Зап. обл.
Про прорив шламопроводу

Управління внутрішніх справ
36

№08-41/0577

від 13.03.2012

37

№08-41/0580

від 14.03.2012

Про забезпечення Вільнянського РВ ГУМВС України в
Запорізькій області засобами мобільно-цифрового
зв'язку
Про надання супроводу для іноземної делегації Проекту
ЄС/ПРООН

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

38

№08-22/0604

від 15.03.2012

39

№08-35/0610

від 16.03.2012

Про укладання договорів про державну закупівлю та
проведення розрахунків за спожиті енергоносії
Про хід реалізації обласної програми "Назустріч
людям"

Головне управління економіки
40

№08-36/0566

від 12.03.2012

Про надання кандидатур

Головне управління праці та соціального захисту населення
41

№08-35/0619

від 16.03.2012

Про надання документів з праці та кадрів на особливий
період

Головне фінансове управління
42

№08-20/0617

від 16.03.2012

Про надання інформації щодо фінансових операціях,
пов'язаних з виконанням ремонтних робіт

Управління освіти і науки
43

№08-30/0620

від 16.03.2012

Про надання матеріалів до виступу на нараді

44

№08-20/0618

від 16.03.2012

Про упорядкування обліку юридичних осіб

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство автомобільних доріг України
45

№08-22/0581

від 14.03.2012

Про надання інформації щодо переліків об'єктів

Фонд державного майна України

3

№
п/п
46

Адресат, номер, дата
№08-21/0572

від 13.03.2012

Короткий зміст
Про ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат"

4

